
Osallisuudessa 
korostuu yksilön 
kiinnittyminen 

yhteisöön, eli tun-
ne yhteisön ja/tai 

yhteiskunnan 
jäsenyydestä. 

Osallisuus tarkoit-
taa yksilön toimin-
nan ja mukanaolon 

mahdollisuuksia asiois-
sa, jotka häntä koske-

vat, sekä omakohtaista 
sitoutumista ja omaeh-

toista toimintaa 
laajemminkin. 

Osallisuus 
on

merkityksellistä ja 
hyvää arkea, 

jossa ihminen ko-
kee olevansa osa 

yhteisöä. 

Osallisuus 
tarkoittaa 

kansalaisuutta, 
jossa yksilöllä on 

mahdollisuus 
toimia ja olla 
aktiivinen.

Vastakohtana 
osallisuudelle 

on 
syrjäytyminen.

Osallisuus 
on käsitteenä 

hyvin laaja

Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelma 2019-2021

Materiaalia osallisuussuunnitelman yhteisideoinnin pohjaksi 



Osallisena voi olla vain jossakin. Kun rakenteet muuttuvat, 
kontekstikin hämärtyy. Yhteisen tavoitteen löytämisestä tulee vaikeaa, 

ellei mahdotonta, minkä vuoksi tarvitaan erilaiset lähtökohdat 
tunnistavia toiminnan rakenteita. 

Yhdysvaltalaisessa akateemisessa keskustelussa tällaisesta yhteistyön 
mallista käytetään termiä Collective Impact Effort – vapaasti 

käännettynä ’yhteinen vaikuttavuuden ponnistus’. 

Mallissa hyväksytään eri osapuolten ristiriitaisetkin intressit 
ja pyritään pikemminkin niiden voimalla luomaan vaikuttavaa 

tuloksellisuutta.” 

Katja Lindroos, Eriössä vai keskiössä? - Mitä kaupungit ja lähiöt opettavat osallisuudesta 
(https://www.sitra.fi/artikkelit/eriossa-keskiossa-mita-kaupungit-lahiot-opettavat-osallisuudesta/)

”



Avoimuuteen ja 
luottamukseen 
perustuva kump-
panuusmalli

Päätöksentekoon   
    osallistuminen

Vaikuttaminen

Viranomaistyön
avoimuus

Rakenteiden tasolla 
toteutuva osallisuu-
den edistäminen 

Kuntalaisen arkielämä
- Osallisuus omassa elämässä
- Yksilön arkisten mukanaolon 
mahdollisuuksien lisääminen

Lähidemokratia ja 
päätöksenteko

Mitkä ovat osallisuustyön keinot Mikkelissä??

Osallisuuden kolme tasoa



Toimintaosallisuus
Asukkaan omaa toimintaa 

ja konkreettista 
osallistumista omassa 

lähiympäristössään.

Päätösosallisuus
Asukas osallistuu itseään tai esim. 
asuinaluettaan koskevan päätöksen-
teon valmisteluun ja päätöksentekoon.

   Millaista osallisuutta?

Tieto-osallisuus
Asukkaalla on oikeus 
tiedon saamiseen ja 

tuottamiseen.

Suunnitteluosallisuus
Asukas osallistuu itseään 

ja asuinympäristöään 
koskevan toiminnan ja 

palvelujen suunnitteluun.

Arviointiosallisuus
Asukas-, asiakas- ja 
käyttäjäpalautteet 

kulkevat päättäjille ja 
niillä on vaikutusta.



Kansalaisvalmiuksien edistäminen = Capacity building
- Mitä tietoja, taitoja ja osaamista tarvitaan hyvään elämään ja yhteiskunnan 

jäsenyyteen? 
- Miten kunta voisi tukea kansalaisena selviämistä? Miten selvitä ”viranomaiskonteksteista”?
- Miten tukea lukutaidon, monipuolisten kansalaistaitojen sekä informaatio- ja mediataitojen 

kehittymistä? Miten edistää eri-ikäisten kuntalaisten digikasvatusta ja -neuvontaa?
- Miten taataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallistumisen edellytykset?

Verkkoympäristö aktiivisen kuntalaisuuden alustana: SOME ja verkkoyhteisöt ja -palvelut
- Millaisia arkiseen elämään liittyviä asioita halutaan hoitaa verkossa? 
- Millaiset väylät olisivat toimivimpia ja joustavimpia kuntalaiselle?
- Millaisia ovat toimivat verkkopohjaiset tiedotusväylät?
- Huolena on, että parhaiten pärjäävät ne, joilla on tiedon hankkimiseen ja levittämiseen valmiit 

verkostot, mikä vaarantaa kuntalaisten tasavertaisen aseman. Miten kunnassa voitaisiin  
huomioida ilmiö entistä paremmin?

- Millaista ohjausta ja neuvontaa verkkopalveluihin liittyen tarvitaan?

Mukaantulon mahdollistaminen 
- Millaisin tavoin kunta voisi edistää esteettömyyttä ja helppoa osallistumista tapahtumiin?
- Millaisin tavoin kunta voisi edistää palveluiden saavutettavuutta ja selkokielistä viestintää? 
- Miten voisimme edistää vertaistoiminnan periaatteisiin nojaavaa, osallistumisen mahdolli-
suuksia edistävää toimintaa?

Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 
- Miten Mikkelin kaupunki voisi tukea kansalais- ja järjestölähtöisten tapahtumien ja 

projektien toteuttamista?
- Millaisia avustuksia kunnassa tarvitaan?
- Millaisia vapaasti varattavia ja ilmaisia tiloja/tapahtumapaikkoja/kokoushuoneita ym. 

Mikkeliin tarvitaan ja minne nämä voisivat sijoittua?
- Millä tavoin kunta voisi helpottaa ja edesauttaa vapaaehtoistoimintaa? Entäpä talkootoimintaa?
- Millä tavoin kunta voisi edistää Maker-kulttuuria (= itse tekemisen ja opitun eteenpäin 

jakamisen kulttuuria) sekä kokeilukulttuuria?

Osallisuus kuntalaisen arkielämässä?
1
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- Mitä tietoja, taitoja ja osaamista tarvitaan hyvään elämään ja yhteiskunnan 

- Miten kunta voisi tukea kansalaisena selviämistä? Miten selvitä ”viranomaiskonteksteista”?
- Miten tukea lukutaidon, monipuolisten kansalaistaitojen sekä informaatio- ja mediataitojen 

kehittymistä? Miten edistää eri-ikäisten kuntalaisten digikasvatusta ja -neuvontaa?
- Miten taataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallistumisen edellytykset?

?

ESIMERKKI
Helsingin tilavarausjärjestelmä 
kuntalaisten käyttöön 
https://varaamo.hel.fi /

ESIMERKKI
Turussa on käytössä yhdistetty 
tapahtuma- ja harrastekalenteri 
http://kalenteri.turku.fi /events/calendar

ESIMERKKI
Turun kaupunki on mahdollis-
tanut asukastalkoiden järjestä-
misen kaupungin omistamilla 
maa-alueilla kaupungin talkoo-
työnohjaajan avustuksella htt-
ps://www.turku.fi /kulttuuri-ja-lii-
kunta/ulkoilualueet/puistot/
asukastalkoot 



Osallisuus lähidemokratiassa ja päätöksenteossa?
Tiedon jakamisen käytäntöjen uudistaminen 

- Mistä kuntalaiset saisivat parhaiten tarvitsemansa kunnan asioihin liittyvän tiedot?
- Mitä muita, entistä toimivampia ja joustavampia tiedottamisen tapoja voisi olla?
- Miten kuntalainen voisi toimia tiedon tuottajana ja asiantuntijana itseään koskevissa 
asioissa?

- Millaisia uusia rooleja kuntalaisella voisi olla? Missä voitaisiin hyödyntää 
esim. kokemusasiantuntijuutta? 

Valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja avoin data
- Miten kuntalaisen olisi mahdollisimman helppo seurata ja päästä osaksi kunnassa tapahtuvaa 
valmistelua ja päätöksentekoa?

- Millainen olisi toimiva avoimen datan työväline kuntalaisen ja päättäjän välille?

Moninaisuuden huomioiminen päätöksenteossa
- Millaisia vähemmistöryhmät entistä paremmin huomioivia 

keinoja ja rakenteita Mikkelissä voisi olla?
- Miten erilaiset ihmisryhmät voitaisiin paremmin huomioida 

päätöksenteossa?
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ESIMERKKI
Tuusulassa on kunnan verkkosivuilla 
kuntalaisten käytössä päätöksen-
teon ympärille keskittyvä, avoimen 
hallinnon ajatusta tukeva sivusto, 
jonka kautta voi seurata päätöksen-
teon ja aloitteiden etenemistä sekä 
tarkastella mm. valtuutettujen si-
donnaisuuksia. https://www.tuusula.
fi /index.tmpl?sivu_id=993 3

ESIMERKKI
Turussa kokoontuu monikulttuuri-
suusneuvosto yhtenä vaikuttajaryh-
mänä vammais- ja vanhusneuvos-
tojen, nuorisovaltuuston ja lasten 
parlamentin lisäksi. https://www.
turku.fi /paatoksenteko/vaikuttaja-
ryhmat 

!

?



Osallisuus lähidemokratiassa ja päätöksenteossa?
Kuntalaisen mahdollisuus osallistua keskusteluun häntä koskevista päätöksistä sekä 
palautteenannon ja vaikuttamisen mahdollisuudet – tavoitteena kuntalaisten tarpei-
den aktiivinen ymmärtäminen 

- Miten Mikkelissä voitaisiin hyödyntää osallistuvan budjetoinnin ideaa? 
- Millaista palvelujen yhteiskehittämistä toivot? 
- Millaisia asioita toivot käsittelyyn palaute- ja 
kehitysväylän kautta? 
(Esimerkkinä palaute- ja kehitysväylästä 
mm. https://kerrokantasi.hel.fi /)

- Miten kuntalaisia voitaisiin kannustaa käyttämään 
www.demokratia.fi  –osallistumisväyliä?

- Mitkä yllä olevista väylistä olisivat toimivimpia? 

Sähköiset/internet-pohjaiset väylät ja verkostot
- Miten kuntalaisen olisi helppo osallistua 
keskusteluun kaupungin asioista ja päätettävistä 
asioista?

- Millaisia olisivat toimivat palautteenannon väylät?

4
ESIMERKKI
Helsingin kaupunki käynnistää osallistu-
van budjetoinnin projektin, jossa kau-
pungin asukkaat pääsevät ideoimaan ja 
päättämään budjetin käyttökohteista 
https://osallistu.hel.fi / 

ESIMERKKI
Mikkelin kirjaston liikuntavälineistä 
päätettiin toukokuussa 2018 osallistu-
van budjetoinnin keinoin liikuntaväline-
hankinnoista: http://liikkuvamikkeli.fi /
lainaa-liikuntavalineet

ESIMERKKI
Turussa on meneillään pilottihanke 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Hankkeessa nuoret itse ovat pohtimas-
sa haasteita ja ideoimassa ratkaisuja , 
jonka tuloksena syntyy syrjäytymisen 
ehkäisyn kokeiluja, joihin nuoret pääse-
vät myös osallistumaan https://www.
kuntaliitto.fi /asiantuntijapalvelut/co-
sie-palvelujen-yhteiskehittamista-syr-
jaytymisen-ehkaisemiseksi 
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ESIMERKKI
Hyvinkäällä voi antaa palautetta ka-
tujen kunnossapidosta karttapalvelun 
avulla https://www.hyvinkaa.fi /muut-si-
vut/palaute/palaute-katujen-kunnossa-
pito/ 



Rakenteiden tasolla toteutuva osallisuuden edistäminen?

Toimiva 
moni-

sektorinen 
yhteistyö

Kolmannen 
sektorin asian-
tuntemuksen 

arvostaminen ja
hyödyntäminen

Alueellinen 
osallisuustyö

Tavoite
Yhteiseen hyvään 

pyrkiminen ja 
solidaarisuus kunnan 

toiminnassa ja 
kumppanuuksia 
suunniteltaessa

Mitä Mikkelin kaupunki voisi tehdä edistääkseen kump-
panuuksia SOTE-toimijoiden, seurakuntien, yhdistysten, 
järjestöjen, seurojen, oppilaitosten ja yrityselämän 
välillä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi?

Millaisin konkreettisin askelin Mikkelin kaupunki edistää 
Kumppanuustalo-toimintamallin toteutumista?

Millaista alueellista yhteistyötä kaupunki voisi 
tehdä edistääkseen alueen asukkaiden 
osallisuutta?

Järjestö- ja yhdistystoimijoilla on valmiita ja toimivia kon-
taktipintoja erilaisiin kuntalaisryhmiin. Miten tämä voitai-
siin ottaa huomioon myös kaupungin suunnittelutyössä, 
palveluohjauksessa, toimintatavoissa ja rakenteissa?

Millainen kolmannen sektorin rooli/suhde kuntaan voisi 
olla osanotossa: tulisiko 3. sektorin asiantuntijatyön olla 
palkallista konsulttityötä vai vapaaehtoistyötä?

Avoimuuteen ja luottamukseen perustuva kumppanuusmalli


